
UCHWAŁA  Nr  1358/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  30  listopada 2011 r. 
 
 
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa    

Wielkopolskiego na rok 2011 
 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 76, poz. 1314 ze zm.), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego  

na rok 2011 w następujący sposób: 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 133.581.080 zł o kwotę 29.022 zł do kwoty 133.610.102 zł 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 80.000 zł o kwotę 29.022 zł do kwoty 109.022 zł, z tego: 

§ 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

samorząd województwa  

z kwoty 80.000 zł o kwotę 29.022 zł do kwoty 109.022 zł  

 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 571.058 zł o kwotę 266 zł do kwoty 571.324 zł 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 503.057 zł o kwotę 266 zł do kwoty 503.323 zł, z tego: 

§ 0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

z kwoty 7.900 zł o kwotę 55 zł do kwoty 7.955 zł 
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§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 311.275 zł o kwotę 211 zł do kwoty 311.486 zł 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 17.296.253 zł o kwotę 33.521 zł do kwoty 17.329.774 zł 

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

z kwoty 16.412.128 zł o kwotę 3.675 zł do kwoty 16.415.803 zł 

§ 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

o kwotę 1.950 zł do kwoty 1.950 zł 

§ 2002 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

o kwotę 1.050 zł do kwoty 1.050 zł 

§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 287.124 zł o kwotę 573 zł do kwoty 287.697 zł 

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 50.764 zł o kwotę 102 zł do kwoty 50.866 zł 

 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 533.072 zł o kwotę 29.846 zł do kwoty 562.918 zł, z tego: 

§ 0907 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

o kwotę 3.233 zł do kwoty 3.233 zł 
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§ 0908 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

z kwoty 8.817 zł o kwotę 3.497 zł do kwoty 12.314 zł 

§ 0909 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

z kwoty 10.433 zł o kwotę 891 zł do kwoty 11.324 zł 

§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 43.203 zł o kwotę 19.092 zł do kwoty 62.295 zł 

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

z kwoty 265.415 zł o kwotę 3.132 zł do kwoty 268.547 zł 

§ 6669 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

dotyczące dochodów majątkowych 

 z kwoty 5.764 zł o kwotę 1 zł do kwoty 5.765 zł 

 

§ 2 

 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 

2011 na zadania wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

z kwoty 172.172.473 zł o kwotę 29.022 zł do kwoty 172.201.495 zł 

rozdział 01095 – Pozostała działalność 

z kwoty 4.243.214 zł o kwotę 29.022 zł do kwoty 4.272.236 zł, z tego: 
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grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 409.000 zł o kwotę 29.022 zł do kwoty 438.022 zł, z tego: 

grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 331.470 zł o kwotę  29.022 zł do kwoty 360.492 zł 

 

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 

z kwoty 36.288.847 zł o kwotę 266 zł do kwoty 36.289.113 zł 

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 

z kwoty 30.514.793 zł o kwotę 266 zł do kwoty 30.515.059 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 7.390.831 zł o kwotę 266 zł do kwoty 7.391.097 zł 

 

z tego:  

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 32.429 zł o kwotę 14 zł do kwoty 32.443 zł 

PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 7.358.402 zł o kwotę 252 zł do kwoty 7.358.654 zł 

 

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 76.300.823 zł o kwotę 33.521 zł do kwoty 76.334.344 zł 

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 

z kwoty 28.868.939 zł o kwotę 3.675 zł do kwoty 28.872.614 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

 z kwoty 4.848.111 zł o kwotę 3.675 zł do kwoty 4.851.786 zł  

z tego: 

Program Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

o kwotę 3.000 zł do kwoty 3.000 zł 
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PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej  

PO KL - ROEFS  

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

 z kwoty 337.403 zł o kwotę 675 zł do kwoty 338.078 zł 

 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 46.642.380 zł o kwotę 29.846 zł do kwoty 46.672.226 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 8.694.451 zł o kwotę 29.845 zł do kwoty 8.724.296 zł 

§ 6669 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

dotyczące wydatków majątkowych 

z kwoty 5.764 zł o kwotę 1 zł do kwoty 5.765 zł 
 

z tego:  

PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 436.176 zł o kwotę 350 zł do kwoty 436.526 zł 

 

PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 4.947.647 zł o kwotę 2.706 zł do kwoty 4.950.353 zł 

§ 6669  Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

dotyczące wydatków majątkowych 

z kwoty 6 zł o kwotę 1 zł do kwoty 7 zł 

PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

z kwoty 3.137.388 zł o kwotę 26.789 zł do kwoty 3.164.177 zł 
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w tym: 

Projekt: Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty (zwroty) 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  o kwotę 3.803 zł do kwoty 3.803 zł 

 

§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do 
Uchwały Nr 1358/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  30  listopada 2011 r. 

 
 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa                      
Wielkopolskiego na rok 2011 

 
 
 
I. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego 

wynika z konieczności: 

� zwrotu środków pochodzących dotacji rozwojowej i dotacji celowej wraz z odsetkami 

dokonanych przez beneficjentów PO KL, w następujący sposób:   

� środki niewykorzystane z 2009 r. – kwota 842 zł, w ramach: 

- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej - kwota 842 zł (rozdział 85395), 

� środki niewykorzystane z 2010 r. – kwota 2.536 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 3 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej - kwota 1.850 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 8 zł,  

(rozdział 85395), 

- Priorytet X Pomoc Techniczna Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL – 

ROEFS – kwota 675 zł (rozdział 85332), 

� środki niewykorzystane z 2011 r. – kwota 271 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 14 zł (rozdział 15013),  

- Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej - kwota 15 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - kwota 21 zł, (rozdział 15013), 

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 221 zł  

(rozdział 85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2009 r. – kwota 22.397 zł, w ramach: 

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 22.397 zł 

(rozdział 85395), 

� wydatki niekwalifikowalne z 2010 r. – kwota 938 zł, w ramach: 

- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - kwota 347 zł (rozdział 85395), 

- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki -  kwota 231 zł, (rozdział 15013), 



 8

- Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - kwota 360 zł (rozdział 

85395). 

� zwrotu odsetek od nierozliczonej kwoty stanowiącej 70 % dotychczas przekazanych  

w formie zaliczki transz w ramach projektu PO KL Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do 

sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty – kwota 3.803 zł (rozdział 85395).  

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Wyżej wymienione zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy i Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

II.  Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 14 listopada 2011 r.  

Nr FB.I-4.3111-459/11 oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 684/11  

z 10 listopada 2011 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2011 rok w dziale 010 – 

Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 29.022 zł,  

z przeznaczeniem na  wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta 

łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 

III.  Na postawie Umowy dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania 

do Globalizacji dla Województwa Wielkopolskiego na 2011 r. Nr WP/EFG/DC/2011/1  

z dnia 21.11.2011 r. zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem 

Województwa Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji celowej w dziale 853 – 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy 

pracy o kwotę 3.000 zł na przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 


